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การสวดมนต์ บทไหนที่ดีที่สุด?
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้กล่าวไว้ว่า สวดมนต์นี่ดีทุกบท อย่าไปเชื่อว่าบทนั้นดี บทนี้
ไม่ดี มนต์ต่างๆ นั่นมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการเล่านิยายเรื่องพระพุทธเจ้า
ที่ท่านทำงานของท่าน มาเป็นบันทึกผลงานของพระพุทธเจ้า เช่น มงคลสูตรปรารภอะไร

และทรงแสดงธรรมว่าอย่างไร กรณียเมตตาสูตรปรารภอะไร แสดงธรรมว่าอย่างไร

มันเป็นบทบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นอย่าง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก็เป็นบันทึก
ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นกัณฑ์แรกโปรดใคร ที่เขาไปกำหนดหมายว่าสวดนั้น
ถึงจะดี สวดนี้ถึงจะดี อันนั้นเขาสอนกันมีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์ พวกไสยศาสตร์
นี่อย่าไปสนใจ ขืนเรียนไสยศาสตร์ไปกลายเป็นผีใหญ่หมด สวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าเทศน์
เอาไว้เป็นการทรงจำคำสอน สวดมนต์หลักก็คือสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็น
การไหว้ครู คือไหว้พระพุทธเจ้า คุณธรรมของพระพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้นำศาสนามา ในการสวดมนต์นี่เช่นเราสมมุติว่าสวด “อิติปิโส ภะคะวาอะระหัง สัมมา
สัมพุทโธ” ทำสติให้มันรู้ชัดๆ มันก็เป็นภาวนาไปในตัว อะไรก็ตามที่เรารู้ เช่น ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นสื่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก ตาเห็นรูป มีสติ ถ้ามันเกิดรัก
เกิดชอบก็พิจารณา ถ้ามันเกลียดก็พิจารณา ให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลา
อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่น เรามั่นคงในพระธรรม พระวินัย ในข้อวัตรปฏิบัติ
ของเรา รักษาศีลวินัยให้ดี เอาใจใส่การปฏิบัติให้ดี เราไปอยู่ในสำนักไหน พักใน
สำนักไหน กิจวัตรของวัดนั้นเขามีอะไร ให้อนุโลมปฏิบัติตามเขา ถ้าเราไม่ชอบอย่าไป
ขวางเขา ถ้าไม่ชอบระเบียบวิธีการของวัดนี้เราก็ไม่ต้องอยู่ ก็ต้องไปแสวงหาที่อื่น อย่า
เอามติของเราไปขัดเขาเมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยมุตก์๑ แม้ว่าเราอายุพรรษาพ้นห้าแล้ว ถึง
จะพ้นนิสัยมุตก์แล้ว จะไปศึกษาปฏิบัติในสำนักไหน ก็ต้องรู้จักพระธรรมวินัยอุบายวิธี
แก้ไขปัญหาตัวเอง ถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ๑๐๐ พรรษาก็ยังไม่พ้น ทีนี้เรายัง
แสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติอยู่ ก็แสดงว่าเรายังไม่พ้นนิสัยมุตก์ เพราะเรา
ยังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติ
๑. นิสัยมุตก์ - หมายถึงผู้รู้ ผู้หลุดพ้นแล้ว หรือผู้ที่บวชเรียนเกิน ๕ พรรษาที่อนุญาตให้ออกธุดงค์โดยอิสระได้
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